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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2013.
Datum :

Maandag 27 mei 2013 om 20:00u

Plaats :

Cultureel Centrum Meulestede, Gent

Aanwezig :
Comité Afd. Basketbal :

Dhrn Robbe G., Colle H., Demeester J.P., Van Ryssel M.,
Inghelbrecht D. en De Rocker B.

KBOV-Recht. Raad :

Dhr Verstichel S.

Afgevaardigden Oost-Vlaanderen :
Clubs :

Dhr Buyck F. (Recht. Raad)

Sivi, Santobas, BBC ING, YO Landegem, Sportavista Gunners,
Salamander, CrookyMonsters, Vlaamse Ardennen, BBC De Maeght van
Ghent, The Krawietelkes, The Old Stars en Beautox.

Verontschuldigd :
P.C. Oost-Vlaanderen :
Raad van Bestuur KBOV :

Dhr De Lange T. (convocateur)
Dhrn Buys R.(secr.-gen.) en Laurent D.

Openingstoespraak:
• In zijn openingstoespraak verwelkomt dhr Robbe alle aanwezigen. Hij overloopt het
jaarverslag 2012-’13 en feliciteert de clubs welke het voorbije seizoen de titel en de
beker veroverden.
• Dhr. Buyck F. wordt aan de aanwezigen voorgesteld als nieuw lid van de tuchtraad.
Jaarverslag seizoen 2012-‘13:
• Het jaarverslag van het seizoen 2012-‘13 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
• Het volledig jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.
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• Alle clubs ontvangen van de secretaris een bundel met daarin volgende documenten :
Dagorde voor de vergadering.
Het jaarverslag van het seizoen 2012-’13.
Uitslagen competitie en definitieve rangschikking seizoen 2012-’13.
Uitslagen Beker seizoen 2012-’13.
Topscoorderlijsten en Scoorders 3-Ptrs seizoen 2012-’13.
Overzicht van de compensatieberekening “Competitie” seizoen 2012-’13.
Overzicht van de compensatieberekening “Beker” seizoen 2012-’13.
Samenvatting 24” en 14”-regel.
Informatiepakket Collectieve Sportverzekering V.L.B. 01/08/2013-31/07/2014
Kiesformulier voor de verkiezingen en interpellaties 2013.
Lijst met clubgegegevens en samenstelling clubbestuur.
Spelerslijsten aan het eind van seizoen 2012-’13.
Medische fiches voor seizoen 2013-’14.
Samenstelling telbureau:
• Het bureau voor het tellen van de stemmen bij interpellaties en verkiezingen wordt als
volgt samengesteld:
Voorzitter:
Leden:

Verstichel S.(BBC ING).
Verstraeten D. (Sivi) & Desmet P (Sp. Gunners)

Financiën:
• Op 28 november 2012 gebeurde de verificatie van de boekhouding van het seizoen
2011-‘12 door dhr Daelman Thomas. Dhr Schiffer Benno was verontschuldigd.
• De verificateur doet verslag van zijn controle van de boekhouding in aanwezigheid van
de secretaris en de penningmeester van de Afd. Basketbal. Hij verklaart dat alle
verrichtingen op reglementaire wijze werden geboekt en dat de bedragen op de zichten termijnrekeningen van de Afd. Basketbal overeen stemden met de eindbalans op
datum van 30 juni 2012.
• Het financieel rapport voor het seizoen 2011-‘12 wordt goedgekeurd.
• De verificateurs krijgen van de Alg. Vergadering ontlasting in hun functie.
• De clubs zullen begin juni hun laatste factuur ontvangen (incl. afrekening van de
compensatie scheidsrechters), deze facturen moeten betaald zijn voor eind juni.
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• Dhr. Van Ryssel dringt erop aan dat de inschrijvingsgelden voor volgend seizoen ASAP
betaald worden.
• Clubs die nog openstaande schulden van het huidige seizoen of hun inschrijvingsgeld
voor het nieuwe seizoen nog niet betaald hebben tegen 30 juni – zullen niet mogen
starten in het nieuwe seizoen.
Aanstelling nieuwe verificateurs:
Volgende personen worden door de Alg. Vergadering weerhouden als verificateur voor
nazicht van de boekhouding van het seizoen 2012-‘13 :
- Daelman Thomas (Sportavista Gunners)
- Vernimmen Marc (The Old Stars)
Verzekeringen:
• Na de herstructering van de V.L.B. werd de verzekeringspolis herzien. Een nieuwe
versie van polis zit in het Informatiepakket Collectieve Sportverzekering V.L.B.
01/08/2013-31/07/2014 dat alle clubs hebben ontvangen (dit zal tevens op de site
gepubliceerd worden). Dhr. Demeester geeft een uiteenzetting van de nieuwe
verzekering. De getoonde presentatie zal per mail aan alle clubs worden gestuurd en op
de site worden gezet.
Interpellaties:
1. Het dagelijks bestuur stelt voor om het aanvangsuur vermeld in Artikel 3 van het
“Organiek Reglement” aan te passen :
Art. 3.
De organisatie der wedstrijden gebeurt door de Afdeling Basketbal
van de K.B.O.V.. Alle wedstrijden worden verplicht in zaal gespeeld.
Het aanvangsuur ligt ten vroegste om 19:00u en ten laatste om
21:00u en dit op weekdagen (van maandag- tot en met vrijdag).
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Aantal uitgebrachte stemmen: 12
Quorum: 7 (de helft van de stemmen + 1)
1. Aanvangsuur "ten laatste om 20:30u".
werd met 5 stemmen op 12 niet aanvaard.
2. Verplicht vanaf seizoen 2014-'15.
werd met 5 stemmen op 12 niet aanvaard.
3. Uitzonderingen enkel na goedkeuring op Algemene Vergadering en attest
zaaluitbating.
werd met 9 stemmen op 12 aanvaard.
Besluit : Artikel 3 van het “Organiek Reglement” wordt aangepast :
De organisatie der wedstrijden gebeurt door de Afdeling Basketbal van de
K.B.O.V.. Alle wedstrijden worden verplicht in zaal gespeeld. Het aanvangsuur
ligt ten vroegste om 19:00u en ten laatste om 21:00u. Uitzonderingen op het
aanvangsuur kunnen enkel aanvaard worden na voorlegging van een attest
van de zaaluitbating én goedkeuring door een meerderheid van stemmen op
de Algemene Vergadering.
Verkiezingen comité:
Ontslagnemend en herverkiesbaar: dhr Colle Henri (De Maeght van Ghent)
Aantal uitgebrachte stemmen: 12
Quorum: 7 (de helft van de stemmen + 1)
Uitslag: Dhr Colle Henri werd door de Algemene Vergadering verkozen voor een nieuwe
ambtstermijn van 5 jaar als lid van het comité KBOV afdeling basketbal met 12
stemmen op 12.
Ontslagnemend en herverkiesbaar: dhr Demeester Jean-Pierre (Sivi)
Aantal uitgebrachte stemmen: 12
Quorum: 7 (de helft van de stemmen + 1)
Uitslag: Dhr Demeester Jean-Pierre werd door de Algemene Vergadering verkozen voor
een nieuwe ambtstermijn van 5 jaar als lid van het comité KBOV afdeling basketbal met
12 stemmen op 12.
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Proclamaties:
• Kampioen 2012-‘13: Vlaamse Ardennen Ronse
• De afgevaardigde van Vlaamse Ardennen Ronse ontvangt van dhr. Van Ryssel M. de
kampioenstrofee.
• Bekerwinnaar 2012-‘13: Beautox.
• De wisselbeker en de medailles voor de KBOV-Beker werden uitgereikt na afloop van
de Bekerfinale in Geraardsbergen op 3 mei 2013.
• Dhr. Sesselle S. (1976) - BBC ING was met 389 ptn topscoorder en dhr. PluymD'Haenens S. (1978) - ING scoorde het meeste 3-punters : 64 stuks. Beiden worden
gefeliciteerd met hun prestatie.
Competitie en Beker 2013-‘14:
• Alle clubs worden er nog eens herinnerd dat :
1. Elke speler heeft het recht op één mutatie naar één ploeg naar keuze tussen 1 mei
en 15 juni van elk kalenderjaar. Deze mutatie dient aangevraagd d.m.v. het
mutatiedocument dat te vinden is op de website:
http://www.vlaamsebasketballiga.be/oost-vlaanderen/documenten-kbov
Elk mutatiedocument dient vergezeld van een volledig ingevulde en ondertekende
aansluitingskaart !
2. Een spelers is slechts vrij van aansluiten in de club naar keuze indien hij door de
vorige club van de mechanografische lijsten werd geschrapt. Een speler kan zelf geen
ontslag indienen !
3. Mutatieaanvragen en nieuwe aansluitingskaarten dienen te worden opgestuurd aan
het secretariaat (De Rocker Bart, Termstraat 28 A te 9270 Laarne).
• Alle clubs ontvingen de mechanografische lijsten, de lijst met clubgegevens en
samenstelling van de clubbesturen voor het seizoen 2013-’14 ; deze documenten
dienen uiterlijk op 15 juni 2013 volledig ingevuld teruggestuurd te worden naar het
secretariaat. Bij laattijdigheid wordt de boete zoals voorzien in VMD 555 toegepast.
• De uiterste datum voor aansluiting van nieuwe speelgerechtigde leden wordt vastgelegd
op 15 maart 2014.
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• Er wordt nogmaals de nadruk gelegd op het belang van de medische attesten. De
scheidsrechters zullen opnieuw opdracht krijgen zeker in de aanvangsfase van de
competitie een gedegen controle uit te voeren. Bij het niet voorleggen van een geldig
medisch attest zal vanaf de 1e speeldag een forfaituitslag met de statutaire boete
worden toegepast. Alle clubs ontvangen tevens een voorgedrukte medische fiche voor
alle huidig aangesloten spelers.
• Voor volgend seizoen zijn er geen wijzigingen in sporthal of clubnamen.
• Er waren tot voor enkele weken 4 (vier) kandidaat nieuwe ploegen.
- Modu Destelbergen (Metdepenningen Yann) haakt af – misschien volgend seizoen.
- Squadra Westra (Jonathan Dierckens) moest noodgedwongen afhaken gezien het
ontbreken van een geschikte sporthal in Gent. Dit team is op zoek naar ploegen om
vriendschappelijke wedstrijden te spelen en hoopt tegen volgend seizoen toch een
geschikte locatie te vinden. Contactpersoon : Jonathan Dierckens (0474/864794)
<jonathan.dierckens@gmail.com>
- De Wulf Jannes heeft afgehaakt op 17 april 2013.
- Diependael Tibo heeft eveneens afgehaakt op 17 april 2013.
• De competitie 2013-‘14 zal uit 1 reeks van 12 clubs bestaan (22 speeldagen). De
competitie start op maandag 9 september 2013 ; de laatste speeldag eindigt op dinsdag
1 april 2014. Na de vergadering wordt de voorlopige kalender gemaakt. Alle clubs zullen
eerstdaags een digitale versie van deze voorlopige kalender ontvangen ; de clubs
dienen uiterlijk op 15 juni 2013 eventuele opmerkingen te laten geworden aan het
secretariaat. Alle latere wijzigingen / opmerkingen zullen aanzien worden als
kalenderwijzigingen.
Naast de “tegengestelde” ploegen:
• BBC Sivi & CrookyMonsters
• BBC The Old Stars & De Maecht van Ghent
• Sportavista Gunners & BBC ING
De vraag van:
• Young Ones Landegem : kleur uitrusting ?
• BBC Salamander : juist aanvangsuur thuiswedstrijden 21:15u
• Vlaamse Ardennen Ronse : vrij in de week van 13 jan 2014 (tenzij thuis op
donderdag) – Speeldag 14 : thuisploegen = Nrs 3, 4, 6, 8, 10 of 12.
• Santobas : geen thuiswedstrijden na 15 maart 2014. Speeldag 20 en 22
worden de twee laatste, dus speeldag 20 wordt 21 en omgekeerd &
uitploegen zijn dan nrs 1, 2, 6, 8 of 10.
• The Krawietelkes spelen op even weken hun thuiswedstrijden – ploegnr. 4
speelt bijna alle wedstrijden op even weeknrs (uitgezonderd 3, deze zal
door de club zelf moeten verplaatst worden in samenspraak met de
tegenstrever).
Zijn er geen specifieke voorwaarden aan de kalender gesteld.
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• Gezien de competitie slechts 22 speeldagen heeft en er maar 12 clubs zijn
ingeschreven, zal de Beker zo georganiseerd worden dat na het spelen van een
voorronde met acht ploegen (waar de 4 halve finalisten van vorig jaar vrij zijn) de kwart
en halve finales gespeeld worden met heen- en terugwedstrijd. De lottrekking voor de
KBOV-Beker heeft plaats tijdens de vergadering ; de kalender zal gepubliceerd worden
op de website van het Prov. Comité Oost-Vlaanderen. Een gelijkspel is mogelijk bij
heen- en terugwedstrijden, het resultaat over de twee wedstrijden is bepalend voor
doorgang naar de volgende ronde.
• Dhr. Stijn Verstichel geeft ook wat uitleg over een nieuwe tool op onze website waar de
clubs een soort "vademecum" zullen kunnen raadplegen en uitprinten. Een
klaargemaakte pdf-file waarop alle gegevens zullen te raadplegen zijn. Dit zal de
traditionele kalenderboekjes vervangen welke in onze provincie worden afgeschaft.
• De samenstelling van het comité van de Afd. Basketbal, de adressenlijst van de clubs
en de volledige speelkalender zullen te raadplegen zijn op de website van het Prov.
Comité Oost-Vlaanderen.
• Alle ledenlijsten en reglementen van het K.B.O.V. zullen gepubliceerd worden op de
website van het Prov. Comité Oost-Vlaanderen.
• De formule voor het inbrengen van de wedstrijduitslagen via de uitslagenmodule blijft
behouden.
• De clubs worden eraan herinnerd dat vanaf volgend seizoen dient gespeeld te worden
met de nieuwe 24” & 14” regeling. Dhr Robbe G. geeft uitleg over het reglement. Alle
clubs wordt op het hart gedrukt dat deze regel een deel is van het sportief reglement en
dus een verplichte toepassing kent bij officiële basketbal wedstrijden !
Allerlei en rondvraag:
• De kalenders zullen normaliter in de loop van volgende week aan de clubs doorgestuurd
worden.
Slotwoord:
Dhr Robbe sluit de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen; hij wenst
iedereen een goed verlof en aan alle clubs een sportief seizoen 2013-‘14.
Gemaakt door De Rocker Bart, secretaris KBOV afdeling Basketball
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